
 
 

 تفسري القرطبي

 الكوثرسورة 
 

 معالي الشيخ الدكتور
4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=

Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=
Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=

                           

 مسجد أب الخیل المكان: هـ١٠/٦/١٤٣٣ المحاضرة:تار�خ 

 
  



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ=ànÈ’ÿ^=ÓáÈã=
 

٢ 

ومدنیة في قول الحسن  ،وهي مكیة في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل ،تفسیر سورة الكوثر "

فیه   ١الكوثر:  }X W V { قوله تعالى:  .وهي ثالث آ�ات ،وعكرمة ومجاهد وقتادة

V  {  :قراءة العامة  ١الكوثر:  }X W V { قوله تعالى:  :األولى ؛مسألتان

W{  :وروته أم  ،أنطیناك �النون  :وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف ،�العین  ١الكوثر
والكوثر  ،أعطیته :أنطیته :وهي لغة في العطاء ،-صلى هللا علیه وسلم-سلمة عن النبي 

والعرب تسمي �ل شيء �ثیر في  ،والجوهر من الجهر ،وفل من النفلَفْوَعل من الكثرة مثل النَّ 
 :قالت ؟آب ابنك �مَ  :قیل لعجوز رجع ابنها من السفر :قال سفیان ،االعدد والقدر والخطر �وثرً 

 قال الكمیِّت: ،السیِّد الكثیر الخیر :والكوثر من الرجال ،�كوثر أي �مال �ثیر

 وأنــــــــت �ثیــــــــر �ــــــــا ابــــــــن مــــــــروان طیــــــــب
 

 او�ـــــــــــان أبـــــــــــوَك ابـــــــــــن العقائـــــــــــل �ـــــــــــوثرً  
 " والكوثر العدد الكثیر من األصحاب واألشیاع. 

 �عني �أنه مأخوذ من الكثرة على هذه الصیغة فوعل مبالغة في هذه الكثرة.
 ..طالب: ................

 ؟ ماذا
 طالب: ..................

 ؟  ماذا
 طالب: ..................

 ، ال ما له داعي �ررها.نعم
 قال الشاعر: ،وقد تكوثر إذا �ثر ،والكوثر من الغبار الكثیر "

ـــــــى تكـــــــوثرا ـــــــع المـــــــوت حت ـــــــار نق ـــــــد ث  وق
 

 ........................... 
على ستة  -صلى هللا علیه وسلم-واختلف أهل التأو�ل في الكوثر الذي ُأعطیه النبي  :الثانیة 

وقد ذ�رناه في  ،اوالترمذي أ�ًض  ،رواه البخاري عن أنس ،أنه نهر في الجنة :األول ؛عشر قوالً 
 :صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :ا عن ابن عمر قالوروى الترمذي أ�ًض  ،كتاب التذ�رة

 ،تر�ته أطیب من المسك ،ومجراه على الدر والیاقوت ،الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب«
أنه حوض النبي  :الثاني .هذا حدیث حسن صحیح ،»لى من العسل وأبیض من الثلجحوماؤه أ

بینما  :وفي صحیح مسلم عن أنس قال ،قاله عطاء ،الموقففي  -صلى هللا علیه وسلم-
ما  :ا فقلناإذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمً  -صلى هللا علیه وسلم-نحن عند رسول هللا 

V { :فقرأ �سم هللا الرحمن الرحیم »ا سورةنزلت علي آنفً « :قال ؟أضحكك �ا رسول هللا

Y X W ] \ [ Z b a  ̀  ٣-١سورة الكوثر:  } ^ _
عز  -فإنه نهر وعدنیه ر�ي« :قال ،هللا ورسوله أعلم :قلنا »أتدرون ما الكوثر؟« :ثم قال
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فُیختلج  ،آنیته عدد النجوم ،هو حوض ترد علیه أمتي یوم القیامة ،علیه خیر �ثیر -وجل
حوضه في واألخبار في  ،»إنك ال تدري ما أحدث �عدك :إنه من أمتي فیقال :العبد منهم فأقول

رضوان هللا  -وأن على أر�انه األر�عة خلفاءه األر�عة ،ذ�رناها في �تاب التذ�رة ،الموقف �ثیرة
فمن أراد  ،وذ�رنا هناك من �طرد عنه ،ا منهم لم �سقه اآلخروأن من أ�غض واحدً  ،-علیهم

واردة لكثرة ال ؛اثم �جوز أن �سمى ذلك النهر أو الحوض �وثرً  ،الوقوف على ذلك تأمله هناك
و�سمى �ه لما فیه من الخیر الكثیر والماء  ،هناك -علیه السالم-والشار�ة من أمة محمد 

 :الخامس .قاله الحسن ،القرآن :الرا�ع .قاله عكرمة ،أن الكوثر النبوة والكتاب :الثالث .الكثیر
 .قاله الحسین بن الفضل ،تیسیر القرآن وتخفیف الشرائع :اإلسالم حكاه المغیرة السادس

 :الثامن .قاله أبو �كر بن عّیاش و�مان بن رئاب ،هو �ثرة األصحاب واألمة واألشیاع :السا�ع
العاشر أنه نور في  .حكاه الماوردي ،أنه رفعة الذ�ر :التاسع .قاله ابن �یسان ،أنه اإلیثار

معجزات  :وقیل ،وهو الحادي عشر ،وعنه هو الشفاعة ،قلبك دلك علّي وقطعك عما سواي
 " الثالث عشر قال.. .حكاه الثعلبي وهو الثاني عشر ،دي بها أهل اإلجا�ة لدعوتكالرب هُ 
 الثالَث.

 " الثالَث عشر قال هالل بن �ساف.. "
 ین.أمبني على فتح الجز 

وهما  ،الصلوات الخمس :وقیل ،الِفقه في الدین :وقیل ،هو ال إله إال هللا محمد رسول هللا "
 وذ�ر بیت لبید:  ،هو العظیم من األمر :وقال ابن إسحاق ،�ع عشر والخامس عشراالر 

 وصــــــــــــاحب ملحـــــــــــــوب فجعنـــــــــــــا �فقـــــــــــــده
 

 اوعنــــــــــــد الــــــــــــرداع بیــــــــــــت آخــــــــــــر �ــــــــــــوثرً  
صلى هللا علیه -ألنه ثابت عن النبي  ؛أصح هذه األقوال األول والثاني :قلت ،أي عظیم 

ما �نت أرى أن أعیش  :ا یتذاكرون الحوض فقالوسمع أنُس قومً  ،نصٌّ في الكوثر -وسلم
لقد تر�ت عجائز خلفي ما تصلي امرأة منهن إال سألت  ،حتى أرى أمثالكم یتماَرون في الحوض

 قول الشاعر:وفي حوضه � ،-صلى هللا علیه وسلم-هللا أن �سقیها من حوض النبي 
ـــــــــدانیك ـــــــــا صـــــــــاحب الحـــــــــوض مـــــــــن ی � 

 

ــــــــــــــــــــ   ا حبیــــــــــــــــــــب �ار�ــــــــــــــــــــكوأنــــــــــــــــــــت حق�
ز�ادة على  -صلى هللا علیه وسلم-وجمیع ما قیل �عد ذلك في تفسیره قد أعطیه رسول هللا  

 " ا.�ثیرً ا تسلیمً  -صلى هللا علیه وسلم-حوضه 
وأما �النسبة للحوض والخالف فیه  ،قد أعطي غیر ذلك من الخصائص والفضائل الشيء الكثیر

دت بها الكتب رحمه  -والقرطبي ،جاء فیه النصوص الصحیحة تقطع األقوال التي ُ�ثِّرت بها وُسوِّ
ر في �تا�ه التذ�رة أفاض في ذ�ر الكوثر وأوصافه -هللا  ،ومن �حرم منه ،ومن �شرب منه ،المفسِّ

 إلى غیر ذلك فُیرجع إلیه. ،وفي طوله وعرضه وآنیته
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 }فصل{ :قوله تعالى :األولى :فیه خمس مسائل  ٢الكوثر:  }Z ] \ { قوله تعالى:  "
وقال قتادة وعطاء  ،�ذا رواه الضحاك عن ابن عباس ،أي أقم الصالة المفروضة علیك

 " �ان النبي. :وقال أنس ،وانحر نسكك ،عید یوم النحرفصل لر�ك صالة ال :وعكرمة
وشیخ اإلسالم �أنه �میل  ،هذا �ستدل �ه الحنفیة على وجوب صالة العید ووجوب األضحیة

 رحمه هللا. -معهم في هذا
 ".-صلى هللا علیه وسلم-وقال أنس �ان النبي  "

 ظنیة. ،داللتها على المراد لیست قطعیة أن اآل�ة و�ن �انت قطعیة الثبوت إال
 وقال أنس.

ألن الفرض عندهم ما ثبت بدلیل  ؛و�نما �قولون بوجو�ها ،ال �قولون �فرضیة صالة العید ؛الحنفیة
 ولیس �فرض. اوالظن ما یثبت �ه �كون واجبً  ،قطعي

 .ینحر فُأمر أن �صلي ثم ،ینحر ثم �صلي -صلى هللا علیه وسلم-�ان النبي  :وقال أنس "
وقال  .وانحر البدن �منى ،ر�ك صالة الصبح المفروضة �جمعلصل  :اوقال سعید بن جبیر أ�ًض 

 ،عن البیت -صلى هللا علیه وسلم-نزلت في الحدیبیة حین حصر النبي  :اسعید بن جبیر أ�ًض 
إن  :أما من قال :قال ابن العر�ي .ففعل ذلك، فأمره هللا تعالى أن �صلي و�نحر البدن و�نصرف

فصل الصلوات الخمس فألنها ر�ن العبادات وقاعدة اإلسالم وأعظم دعائم  :المراد �قوله تعالى
وهو في ذلك الیوم وال  ،إنها صالة الصبح �المزدلفة فألنها مقرونة �النحر :وأما من قال ،الدین

وأما  :قلت .القترانها �النحر ؛فخصها �الذ�ر من جملة الصلوات ،صالة فیه قبل النحر غیرها
إذ لیس �مكة صالة عید �إجماع فیما حكاه ابن  ،فذلك �غیر مكة ،إنها صالة العید :من قال

 " عمر قال.
 وأما صالة المقیمین �مكة فإنها ال بد من إقامتها. ،اإلمام إذا حج �الناس فإنه ال �صلي العید

 " قال ابن العر�ي.. "
 طالب: ..................

 ین؟أ
 ..................طالب: 

 أبو عمر ابن عبد البر. ،فیما حكاه.. ابن عمر ما فیه ابن عمر
والذي �قع في نفسي أن المراد بذلك  ،اما سمعت فیه شیئً  :فأما مالك فقال :قال ابن العر�ي "

المعنى ضع  :�محمد بن �عب -رضي هللا عنه -وقال علي ،والنحر �عدها ،صالة یوم النحر
ا أن وروي عن علي أ�ًض  ،وروي عن ابن عباس ،رى حذاء النحر في الصالةالیمنى على الیس

 :قال  ٢الكوثر:  }Z ] \ { :و�ذا قال جعفر بن علي ،یرفع ید�ه في التكبیر إلى نحره
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Z  { :قال لما نزلت -رضي هللا عنه -وعن علي ،یرفع ید�ه أول ما �كبر لإلحرام إلى النحر

ما هذه النحیرة التي « :لجبر�ل -صلى هللا علیه وسلم-قال النبي   ٢الكوثر:  }] \
 ،�برت إذاولكنه �أمرك إذا تحّرمت للصالة أن ترفع ید�ك  ،لیست بنحیرة :قال »أمرني هللا بها؟

وصالة المالئكة الذین هم في  ،فإنها صالتنا ،و�ذا سجدت ،و�ذا رفعت رأسك من الر�وع
 " و�ن ز�نة الصالة رفع الیدین عند �ل تكبیرة. ،و�ن لكل شيء ز�نة ،سبعالسموات ال

�ان ال یرفع ید�ه إذا هوى  ،لكن الثابت في الصحیحین وغیرهما أنه ال یرفع ید�ه إذا هوى للسجود
 قال عنه؟ ماذاو�ذا سجدت،  :والحدیث فیه ،للسجود

 طالب: ..................
إذا وجد مناظرة  ،وهذا من جهلة األتباع ،یراد �ه الرد على الحنفیة ،�عني یر�د الرد على الحنفیة

 وهذا منها. ،ا لمذاهبهمالجّهال �ضعون أحادیث انتصارً  ،أو مناقشة في مذهبین
اء والكلبي وأبو وقاله الفرّ  ،استقبل القبلة بنحرك :وعن أبي صالح عن ابن عباس قال "

 ومنه قول الشاعر: ،األحوص
 عـــــــــــم مجالـــــــــــدأ�ـــــــــــا حكـــــــــــم مـــــــــــا أنـــــــــــت 

 

 وســـــــــــــــید أهـــــــــــــــل األ�طـــــــــــــــح المتنـــــــــــــــاحر 
سمعت �عض العرب �قول منازلنا تتناحر أي تتقابل نحر هذا بنحر هذا  :اءأي المتقابل قال الفرّ  

 :هو انتصاب الرجل في الصالة �إزاء المحراب من قولهم :وقال ابن األعرابي ،أي قبالته
ا حتى أمره أن �ستوي بین السجدتین جالسً  :وُروي عن عطاء قال ،منازلهم تتناحر أي تتقابل

فصل معناه  :وقیل ،�عني وارفع ید�ك �الدعاء إلى نحرك :وقال سلیمان التیمي ،یبدون نحره

سورة   } Y X W V ] \ [ Z{ :وقال محمد بن �عب القرظي ،واعبد
فال  ،وقد أعطیناك الكوثر ،و�نحرون لغیر هللا ،ا �صلون لغیر هللاإن ناسً  :�قول ٢-١الكوثر:

فال  ،اعبد ر�ك وانحر له :والذي عندي أنه أراد :قال ابن العر�ي ،تكن صالتك وال نحرك إال هلل
و�الحرى أن �كون جمیع العمل یوازي هذه الخصوصیة من  ،�كن عملك إال لمن خصك �الكوثر

وهو الخیر الكثیر الذي أعطاكه هللا أو النهر الذي طینه مسك وعدد آنیته نجوم  ،الكوثر
فذلك یبعد في التقدیر  ،هذا صالة یوم النحر وذ�ح �بش أو �قرة أو بدنة زي ایو أما أن  ،السماء

 أعلم. �هللا ،والتدبیر وموازنة الثواب للعبادة
فال معنى  ،قد مضى القول في سورة الصافات في األضحیة وفضلها ووقت ذ�حها :الثانیة

ومن عجیب  :قال ابن العر�ي ،ا في سورة الحج جملة من أحكامهاوذ�رنا أ�ًض  ،إلعادة ذلك

Z  {  :�هللا تعالى �قول في �تا�ه ،إن من ضحى قبل الصالة أجزأه :األمر أن الشافعي قال

في  -صلى هللا علیه وسلم-وقد قال النبي  ،فبدأ �الصالة قبل النحر  ٢الكوثر:  }] \
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ثم نرجع  ،أول ما نبدأ �ه في یومنا هذا أن نصلي« :البخاري وغیره عن البراء بن عازب قال
 "..»ومن ذ�ح قبل فإن ،من فعل فقد أصاب نسًكا ،فننحر
 نسكنا؟ نسكنا. أمنسًكا 

لیس من النسك في  ،ومن ذ�ح قبل فإنما هو لحم قدمه ألهله ،أصاب نسكنامن فعل فقد «"
 " وحبذا الموافقة. ،وأصحا�ه ینكرونه ،»شيء

Z  {  :ترتیب في قولهالن مما �حتج �ه لإلمام الشافعي أن الواو ال تقتضي إ :قد �قول قائل

على النحر على الوجوب واللزوم ابن العر�ي استدل بتقد�م الصالة و  ،٢الكوثر:  }] \
 :-علیه الصالة والسالم-لكن ُبیِّنت �قوله  ،هذا األصل في الواو أنها لمقتضى التشر�ك :أقول

 السعي  -علیه الصالة والسالم-�ما بّین النبي  ،»أول ما نبدأ �ه في یومنا هذا أن نصلي وننحر«

} gf e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [Z Y X W V U T{  :١٥٨البقرة  
-لكن النبي  ،ألن الواو لمطلق التشر�ك ؛من اآل�ة ما نستدل �ه على تقد�م الصفا على المروة

فالترتیب  ،»�هابدؤوا �ما بدأ هللا « :أو في روا�ة »نبدأ �ما بدأ هللا �ه« :قال -علیه الصالة والسالم
 .-علیه الصالة والسالم-جاء من بیانه 

 طالب: ..................
لهذا الواجب و�یان الواجب واجب بال  -علیه الصالة والسالم-ال، هو الحكم مأخوذ من بیانه 

 شك.
 طالب: ..................

ر في �عض المواضع. -جل وعال -ال، قد یبدأ هللا م وجاء مؤخَّ  �شيء بدلیل أنه جاء مقدَّ
 طالب: ..................

 .-علیه الصالة والسالم-المطرد وقوله  -علیه الصالة والسالم-ن �فعله ُبیِّ  نعم،

وضع  :قال  ٢الكوثر:  }Z ] \ { -علیه السالم -وأما ما روي عن علي :الثالثة "
فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثالثة  ،خّرجه الدارقطني ،الیمین على الشمال في الصالة

وال  ،وال �جوز في الفرض ،ألن ذلك من �اب االعتماد ؛األول ال توضع فر�ضة وال نافلة :أقوال
 " �ستحب في النفل الثاني.

لون ألنه من �اب االعتماد �قو  ،ألن القبض عندهم عند المالكیة السیما متأخر�هم غیر مشروع
فاألصل  ،فكأنك لو استندت إلى عمود أو على جدار أو شيء من هذا ،�عني تعتمد على األخرى 

علیه -ألن النبي  ؛وهذا الكالم لیس �صحیح ،و�عود �ل ِفقار إلى مكانه ،أن ترسل �ل شيء
وا�ات عنه وما قبض وأصحا�ه من �عده وعامة أهل العلم ومالك في أصح الر  -الصالة والسالم



 
 

 
 
 

٧  
 

ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=٧ 

اعتذر �ه عنه أنه لما ضرب صار ال �ستطیع أن �قبض یوجه القول �أن الروا�ة عنه �عدم 
 مشروعیة ذلك غیر صحیحة.

 :الثالث .ألنه موضع ترخص ؛ال �فعلها في الفر�ضة و�فعلها في النافلة استعانة :الثاني "
 -صلى هللا علیه وسلم-ألنه ثبت أن رسول هللا  ؛وهو الصحیح ،�فعلها في الفر�ضة والنافلة

و�ه قال مالك  :قال ابن المنذر .وضع یده الیمنى على الیسرى من حدیث وائل بن ُحْجر وغیره
ورأت جماعة إرسال  ،واستحب ذلك أصحاب الرأي ،وأحمد و�سحاق وُحِكي ذلك عن الشافعي

 " قلت. .�براهیم النخعيوممن رو�نا ذلك عنه ابن المنذر والحسن البصري و  ،الید
ألن ابن المنذر ال �مكن أن یبدأ  ؛وهو المتجه ،من ابن المنذر في �عض األصول ابن الز�یر بدالً 
 �ه أهل العلم قبل الحسن والنخعي.

 طالب: ...................
 ،و�ه أقول :�ان �قول ؟قال ابن المنذر :�یف �قول ،هو المتكلم ،و�ه قال مالك :قال ابن المنذر

وأن المراد   ٢الكوثر:  }Z ] \ {  :أما قوله ،على �ل حال المتجه أنه ابن الز�یر
فهذا ال شك  ،مما �ان یذ�ح اهذ�ح�النحر ذ�ح األضحیة نحر األضحیة إن �انت مما ینحر أو 

المراد �ه وضع الید على الید على   ٢الكوثر:  }Z ] \ { وأما  ،أنه أقرب إلى المراد
ألنه ال �ضع على النحر �عد أن �قبض  ؛�خالفه -علیه الصالة والسالم-فهذا فعل النبي  ،النحر

ألنه وضع الید  ؛أكره الغل :ل سئل عنه جمع من أهل العلم قالوهذا هو الغُ  ،الیسرى �الیمنى
فدل على أن ، القترانها �الصالة ؛هحتى داللة اآل�ة ما تدل علی ،على النحر مبالغة في ذلك

 المراد �ه النحر نحر األضحیة.
 طالب: ...................

 ؟ماذا
 طالب: ...................

ولهم ترجیحات على حسب ما  ،األتباع لهم شذوذات ،إلى أن إلى عدم القبض على �ل حال
�خالفون  ،والمذاهب �لها فیها �ثیر من هذا النوع ،وقد �صیبون وقد �خطئون  ،یترجح عندهم

 هذه روا�ة ابن القاسم. ..إمامهم لمجرد أن روا�ة عنه رواها ممن �عتقدون أنه أرجح من غیره
 طالب: ...................

والعجیب أنه ال �فعل هذا إال  ،ألن اإلمام مالك رئي �صلي وهو مرسل ید�ه ؛ما لهم تأو�ل
و�ر�أ �اإلمام مالك أنه  ،دع وصنیع الرافضة وصنیع اإل�اضیة من الخوارجطوائف من أهل الب

 وهو إمام دار الهجرة نجم السنن. -علیه الصالة والسالم-یوافق هؤالء و�خالف النبي 
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إرسال الیدین ووضع الیمنى على الشمال  :ا عن مالك قال ابن عبد البروهو مروي أ�ًض  :قلت "
فُروي عن علي  ،واختلفوا في الموضع الذي توضع علیه الید :عةالرا� .كل ذلك من سنة الصالة

 ،فوق السرة :وقال سعید بن جبیر وأحمد بن حنبل ،بن أبي طالب أنه وضعهما على صدره
وُروي ذلك عن علي  ،توضع تحت السرة :وقالت طائفة ،ال �أس إن �انت تحت السرة :وقال

 " وأما.. :الخامسة .وأبي هر�رة والنخعي وأبي مجلز و�ه قال سفیان الثوري و�سحاق
 لكن أرجحها أنها توضع على الصدر �ما في حدیث وائل عند ابن خز�مة.

وأما رفع الیدین في التكبیر عند االفتتاح والر�وع والرفع من الر�وع والسجود  :الخامسة "
صلى هللا -�ان رسول هللا  :فروى الدارقطني من حدیث حمید عن أنس قال ،فاختلف في ذلك

 " یرفع ید�ه إذا دخل في الصالة. -علیه وسلم
 �عني عند تكبیرة اإلحرام.

ا إال عبد الوهاب لم یروه عن حمید مرفوعً  ،و�ذا ر�ع و�ذا رفع رأسه من الر�وع و�ذا سجد "
 " الثقفي والصواب من فعل أنس.

وأما الموضع الرا�ع إذا سجد فهو  ،الثالثة فهي ثابتة في الصحیحین وغیرهماأما المواضع 
هوى و�ان ال یرفع ید�ه إذا  ،في الصحیحین -علیه الصالة والسالم-مخالف للمحفوظ من فعله 

فهو  ،وأما حدیث �ان یرفع عند �ل خفض ورفع ،هوى للسجود اإذو�ان ال یرفع ید�ه  ،للسجود
 وصوا�ه �ان �كبر عند �ل رفع وخفض. ،وهم

 طالب: ...................
 ونجیبه إن شاء هللا. ،إذا قام للثانیة �مكن �شیر إلیه

إذا قام إلى الصالة  -صلى هللا علیه وسلم-رأیت رسول هللا  :وفي الصحیحین عن عمر قال "
و�فعل ذلك حین  ،للر�وعو�ان �فعل ذلك حین �كبر  ،رفع ید�ه حتى تكونا حذو منكبیه ثم �كبر

 ،وال �فعل ذلك حین یرفع رأسه من السجود ،سمع هللا لمن حمده :و�قول ،یرفع رأسه من الر�وع
وهذا قول اللیث بن سعد والشافعي وأحمد و�سحاق وأبي ثور وحكى ابن وهب  :قال ابن المنذر

وقالت  -ه وسلمصلى هللا علی-ألنه الثابت عن رسول هللا  ؛و�ه أقول ،عن مالك هذا القول
هذا قول سفیان  ،وال یرفع فیما سوى ذلك ،یرفع المصلي ید�ه حین �فتتح الصالة :طائفة

 " الثوري وأصحاب الرأي.
لكن النصوص  ،نعم هذا المعروف من مذهب الحنفیة أن الرفع في أو مع تكبیرة اإلحرام فقط

 ترد هذا القول. -علیه الصالة والسالم-الثابتة عنه 
لحدیث ابن مسعود خرجه الدارقطني من حدیث إسحاق  ؛وهو المشهور من مذهب مالك :قلت "

 :حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهیم عن علقمة عن عبد هللا قال :بن أبي إسرائیل قال
فلم یرفعوا  -رضي هللا عنهما -ومع أبي �كر وعمر -صلى هللا علیه وسلم-صلیت مع النبي 
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 ،�ه نأخذ في الصالة �لها :قال إسحاق ،د التكبیرة األولى في افتتاح الصالةعن أیدیهم إال أّوالً 
وغیر حماد یرو�ه  ،ا عن حماد عن إبراهیمتفرد �ه محمد بن جابر و�ان ضعیفً  :قال الدارقطني

 ".-صلى هللا علیه وسلم-عن عبد هللا من فعله غیر مرفوع إلى النبي  عن إبراهیم مرسالً 
 د.�عني من فعل ابن مسعو 

 " وهو الصواب. "
 .-علیه الصالة والسالم-�عني الصواب وقفه ال رفعه إلى النبي 

صلى -وقد روى یز�د بن أبي ز�اد عن عبد الرحمن بن أبي لیلى عن البراء أنه رأى النبي  "
حین افتتح الصالة رفع ید�ه حتى �حاذي بهما أذنیه ثم لم �عد إلى شيء من  -هللا علیه وسلم

ثم لم �عد فتلقنه و�ان  ،و�نما ُلقِّن یز�د في آخر عمره :ن الصالة قال الدارقطنيذلك حتى فرغ م
 " قد اختلط.

حدیث والكالم فیه معروف عند أهل الومثل هذا یرد  ،نعم اختلط في آخر عمره فصار ُیَلقَّن فیتلقَّن
 :-رحمه هللا -مع أنه مخّرج له في الشواهد عند مسلم �ما قال الحافظ العراقي ،العلم

 حیـــــــــــــــــــــث �قـــــــــــــــــــــول جملـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــحیح ال
 

 ..................... 
 

 �عني مسلم.
........................... 

 
ــــــــــــــــــــــــــــبال  ــــــــــــــــــــــــــــك والن ــــــــــــــــــــــــــــد مال  توجــــــــــــــــــــــــــــد عن

 
 �ش؟أأن ینزل إلى یز�د بن أبي ز�اد.. فاحتاج 

ــــــــــــــــــــــي اإلســــــــــــــــــــــناد ــــــــــــــــــــــزل ف ــــــــــــــــــــــاج أن ین  فاحت
 

 إلــــــــــــــــــــــــى یز�ــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــي ز�ــــــــــــــــــــــــاد 
 
فینتقون من حدیث من فیه �الم  ،أهل العلمعلى �ل حال االنتقاء من حدیث الراوي معروف عند 

 ا.وال �عني أنه �حتجون �ه مطلقً  ،من الرواة ما یوافقه غیره من الثقات
وفي مختصر ما لیس في المختصر عن مالك ال یرفع الیدین في شيء من الصالة قال ابن  "

 " عند اإلحرام. وأحب إلي ترك رفع الیدین :ولم أر مالًكا یرفع ید�ه عند اإلحرام قال :القاسم
 -علیه الصالة والسالم-وهذا زاد على رأي الحنفیة والنصوص الصحیحة الصر�حة الثابتة عنه 
 -علیه الصالة والسالم-وعن خلفائه من �عده وجملة الصحا�ة والتا�عین الرفع وال �الم ألحد معه 

ال یلتفت إلى  ،معقل إذا �ان نهر هللا �طل نهر :و�ان مالك رحمه هللا وهو نجم السنن �ان �قول
�قي  ،وهو األسوة ،فهو القدوة ،-علیه الصالة والسالم-ا من �ان مع قوله وفعله قول أحد �ائنً 

وهذا ثابت في الصحیح في  ،موضع ما أشار إلیه المؤلف وهو رفع الیدین �عد التشهد األول
علیه الصالة -من حدیث ابن عمر إلى النبي  اصحیح البخاري من حدیث ابن عمر ثابت مرفوعً 

وال  ،وقف الخبر على ابن عمر ،ألنه یرجح الوقف ؛و�ان اإلمام أحمد ال �قول �ه -والسالم
عند البخاري فصحیح البخاري ال  الكن مادام ثابتً  ،-علیه الصالة والسالم-یرفعه إلى النبي 
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فما في الصحیح أرجح  ،رج في غیرهض �ه ما خ�عدله شيء �عني ما خرج في الصحیح ال �عارَ 
لو أن الترمذي نقل عن اإلمام  ،صحیحه غیر نعم لو أن النقل عن البخاري في ،من غیره

نعم عارضنا قول اإلمام البخاري �قول اإلمام  ،البخاري هذا الخبر وصححه في خارج الصحیح
األمة �القبول ورجحه في الصحیح الذي تلقته  الكن مادام الحدیث مخرجً  ،فكالهما إمام ،أحمد

نه لو حلف شخص �الطالق أن ما في صحیح البخاري �له إعلى غیره حتى قال �عضهم 
 لصحیح �القبول.او�ل هذا لتلقي  ،صحیح ما حنث

 طالب: ...................
 مع القیام مثله مثل غیره.

 طالب: ...................
ضعیف فوأما الرفع قبل القیام  ،فهو موافق لالنتقال ،ألنه لالنتقال للداللة على االنتقال ؛بینهما

 معروف.
 طالب: ...................

واالنتقال �ما  ،ألن التكبیر لالنتقال ؛ال ال، مع القیام مثل الر�وع ومثل الرفع من الر�وع مع القیام
 والرفع مقارن للتكبیر. ،�كون �التكبیر �كون �الفعل
 طالب: ...................

 �یف �كون  :لذلك قد �قول قائل -علیه الصالة والسالم-مرفوع البخاري مرفوع یرفعه إلى النبي 
 .اما یراه مرفوعً  -رحمه هللا -اإلمام أحمد ،الحنابلة �قلدون إمامهم ؟�البخاري والحنابلة ما یرونه

و�انت العرب تسمي من  ،وهو العاص بن وائل ،إن شانئك هو األبتر أي مبغضك :قوله تعالى "
صلى هللا -ن العاص مع النبي إ :فیقال ،كان له بنون و�نات ثم مات البنون و�قي البنات أبتر

 ،مع ذلك األبتر :ا؟ فقال�كلمه فقال له جمع من صنادید قر�ش مع من �نت واقفً  -علیه وسلم
 ،و�ان من خد�جة ،-صلى هللا علیه وسلم-و�ان قد توفي قبل ذلك عبد هللا بن رسول هللا 

̀  a { :-جل شأنه -فأنزل هللا أي المقطوع ذ�ره من خیر الدنیا   ٣الكوثر:  }^ _
بتر  :�ان أهل الجاهلیة إذا مات ابن الرجل قالوا :وذ�ر عكرمة عن ابن عباس قال ،واآلخرة

 :جهل إلى أصحا�ه فقالخرج أبو  -صلى هللا علیه وسلم-فلما مات إبراهیم بن النبي  ،فالن

̀  a {  :-جل ثناؤه -فأنزل هللا ،بتر محمد  ،�عني بذلك أ�ا جهل  ٣الكوثر:  }^ _
 " وقال شمر.

علیه الصالة -لكن هل عاش أبو جهل حتى ولد إبراهیم من مار�ة القبطیة التي أهداها إلى النبي 
للملوك  -علیه الصالة والسالم-ومعلوم أن إهداء مار�ة �عد أن �تب النبي  ،المقوقس -والسالم

 �عد الحدیبیة ومتى مات أبو جهل متى قتل؟ 
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ا �انوا �قولون لمن مات ذ�ور إن قر�شً  :وقیل ،هو عقبة بن أبي معیط :ر بن عطیةوقال شمِ  "
ه القاسم �مكة و�براهیم ابن -صلى هللا علیه وسلم-فلما مات لرسول هللا  ،ولده قد ُبتر فالن

قاله السدي  ،فنزلت هذه اآل�ة ،فلیس له من �قوم �أمره من �عده ،ُبتر محمد :�المدینة قالوا
نحن أصحاب  :وقیل إنه لجواب لقر�ش حین قالوا لكعب بن األشرف لما قدم مكة ،وابن ز�د

هذا الصنیبر األبیتر  أم فنحن خیر ،المدینةوأنت سید أهل  ،السقا�ة والسدانة والحجا�ة واللواء

Í Ì Ë Ê É È Ç  {  :فنزلت في �عب ،خیر مبل أنت :وقال �عب ؟من قومه

Ñ Ð Ï Î{  :ونزلت في قر�ش ،اآل�ة  ٥١النساء:  }   ̀ _ ^

a{  :لما أوحى إلى  -عز وجل -إن هللا :وقیل ،وعكرمة اقاله ابن عباس أ�ًض   ٣الكوثر
فأخبر هللا تعالى  ،انبتر منا محمد أي خالفنا وانقطع عنا :ا إلى اإل�مان قالوارسوله ودعا قر�شً 

قال  ،ا عكرمة وشهر بن حوشبقاله أ�ًض  ،أنهم هم المبتورون  -صلى هللا علیه وسلم-رسوله 
و�ل أمر انقطع من  ،ومن الدواّب الذي ال ذنب له ،له األبتر من الرجال الذي ال ولد :أهل اللغة

 " قطعته قبل اإلتمام واالنبتار. :ابترت الشيء بترً  ،والبتر القطع ،الخیر أثره فهو أبتر
كل أمر ذي �ال ال یبدأ فیه �الحمد هلل رب « :وفي الحدیث المشهور الذي فیه �الم ألهل العلم

 مقطوع من �ل خیر و�ر�ة. ،�عني أقطع »العالمین فهو أبتر
ُبتر �الكسر  :تقول منه ،واألبتر المقطوع الذنب ،والباتر السیف القاطع ،واالنبتار االنقطاع "

 ،ألنه لم �حمد هللا فیها ؛وخطب ز�اد خطبته البتراء ،»ءما هذه البتیرا« :وفي الحدیث ،اُیبتر بترً 
 ".-صلى هللا علیه وسلم-ولم �صل على النبي 

 مخّرج؟ ،�قول تخر�جه في الحدیث
 طالب: ..................

 لكنه لیس �مرفوع. ،مقطوعة عن أخواتها الر�عات األخرى  اءحینما أوتر بر�عة البتیر 
وقد أبتره هللا أي صّیره  ،سمیا أبتر�ن لقلة خیرهما :األبتران العیر والعبد قال :قال ابن السكیت "

 " رجل ُأ�اتر أي الذي �قطع رحمه. :و�قال ،أبتر
 �ضم الهمز؟ ما عندك؟ عندك �ضم الهمز.

 قال الشاعر: ،�قال رجل ُأ�اتر �ضم الهمزة الذي �قطع رحمه "
 زوانـــــــــــــــــــةنخلئـــــــــــــــــــیم نـــــــــــــــــــزت فـــــــــــــــــــي أنفـــــــــــــــــــه 

 
 القر�ـــــــــــــــى أحـــــــــــــــّذ ُأ�ـــــــــــــــاترعلـــــــــــــــى قطـــــــــــــــع ذي  

 
وأما الصنبور فلفظ مشترك  ،ولقبه األبتر ،والبتر�ة فرقة من الز�د�ة ُنسبوا إلى المغیرة بن سعد

هو  :وقیل ،َصْنَبر أسفل النخلة :�قال ،هو النخلة تبقى منفردة و�دق أسفلها و�تقشر :قیل
 " وأنشد. ،كاه أبو عبیدح ،هو مثعب الحوض خاصة :وقیل ،الرجل الفرد الذي ال ولد له وال أخ
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�سمونه  ،الحوض الذي ُ�جمع فیه الماء یوضع له فتحة من أجل أن ُ�خرج الماء �قدر الحاجة
 .اوالمقصود �ه المیزاب �سمونه ِمثعبً  ا،ِمثعبً 

 طالب: ..................
مثعب نعم وجاب هللا القرطبي أصل الكلمة من  ا،ِمثعبً �سمى عندنا بنجد  اِمثعبً نسمیه  نحن

و�ستنبط منه  إن �ان تعرفونه الذي �فتح اا بز�وزً والصنبور �سمى أحیانً  ،الحوض �عني صنبوره
 یر.سالماء من هذه الموا

 وأنشد: "
 مـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــین صـــــــــــــــــــــــــنبور إلـــــــــــــــــــــــــى اإلزاء

 
 ........................ 

 
 -حكى جمیعه الجوهري  ،والصنبور قصبة تكون في اإلداوة من حدید أو رصاص �شرب منها

 " �هللا سبحانه وتعالى أعلم. ،-رحمه هللا
 اللهم صل على محمد...

 


